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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-17/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  23.10.2008. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO POTOK 

 
25. sjednica VMO Potok održana je 23.10.2008. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Relja Perić, predsjednik VMO 
- Danica Mirković-Vejvoda, zamjenica predsjednika VMO 
- Vladimir Rosić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Petra Ivaniš, članica VMO 
- Ivan Mezić, član VMO 
 
Predsjednik VMO je otvorio sjednicu i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice VMO Potok. 
2. Prijedlog izmjene Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora. 
3. Utvrñivanje Programa rada vijeća za 2009. godinu. 
4. Rasprava i usvajanje prioriteta za 2009. godinu. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika 24. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO gdin Relja Perić upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o načinu financiranja 
djelatnosti mjesnih odbora, koju je 30. rujna 2008. godine usvojilo Poglavarstvo Grada Rijeke.  
Novi sustav financiranja bazira se na obimu i kvaliteti programa za koje se osiguravaju sredstva u 
iznosu od maksimalno 20.000,00 kn po mjesnom odboru.  
Sredstva dodjeljuje Povjerenstvo za ocjenu programa, temeljem sljedećih kriterija: 
- broj potencijalnih korisnika programa, 
- broj sudionika u pripremi i provoñenju programa, 
- sudjelovanje fizičkih osoba (volontera) i pravnih osoba u realizaciji programa, 
- očekivane novčane donacije i sponzorstva u realizaciji programa, i 
- značaj programa za promoviranje mjesne samouprave i Grada. 
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Sredstva za troškove reprezentacije Vijeća MO iznose 300,00 kn po članu Vijeća, tj. 1.500,00 kn 
godišnje. 
Mjesnom odboru koji ostvari novčanu donaciju u iznosu do 5.000,00 kn na žiro-račun će se 
doznačiti poticajna sredstva za provedbu programa u istom iznosu 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o načinu 

financiranja djelatnosti MO. 
  

 
AD 3 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave, vijeće je jednoglasno utvrdilo Program rada - aktivnosti koje 

financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu, te ih dostavilo navedenom Odjelu 
putem zadanih obrazaca.    

 

AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Relja Perić obavijestio je vijećnike o dopisu Odjela za komunalni sustav, koji 
je dostavio Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja infrastrukture MO Potok za 2009. 
godinu. Ovim Prijedlogom odbijen je zahtjev vijeća za postavljanje košarica za smeće i vrećica 
"beloo", s obrazloženjem da će se navedeno realizirati iz sredstava redovnog održavanja. Takoñer 
nije prihvaćen prijedlog vijeća za ozelenjavanje zida u ulici N. Tesle (uz bivši kompleks "Benčić"). 
Odjel za komunalni sustav predlaže sanaciju ograde na stubištu koje povezuje ulice Josipa 
Završnika i Stane Vončine (u iznosu od 15.000,00 kn), te nastavak izvedbe stubišta u ulici Potok 
(u iznosu od 44.000,00 kn). 
Potrebno je definirati konačan prijedlog prioriteta i dostaviti ga Odjelu do 29.10.2008. godine.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da će se sredstva prioriteta za 

2009. godinu u ukupnom iznosu od 79.000,00 kn rasporediti na sljedeće: 
           - nastavak ureñenja, čišćenja i postavljanje rubnjaka oko drvoreda u Krešimirovoj  
             ulici (20.000,00 kn) 
           - sanacija ograde na stubištu koje povezuje ulice Josipa Završnika i Stane Vončine  
             (15.000,00 kn) 
           - sanacija neodgovarajuće ureñenih javno prometnih površina u dogovoru s MO  
             Potok (44.000,00 kn). 
 

AD 5 
 
Vijeće prihvaća molbu za besplatno ustupanje dvorane za probe ženske klape "Vongola", koja će 
sudjelovati u programu povodom Dana MO. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Relja Perić 
 
 

                           


